BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
2019. 03. 18. - 03. 22.
2019. 03. 19.

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem
Ügyszám

B. J.

2019. 03. 19.

8.30

Jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett
kábítószer-kereskedelem
bűntette

6.B.95/2018

Az ügy lényege:
1.
A vádlott 2015 nyarától továbbértékesítés és fogyasztás céljából rendszeresen
szerzett meg – a nyomozás során fel nem derített forrásból származó – nagyobb mennyiségű kábítószert, így kannabiszt (marihuána), amfetamint
(speed), kokaint és MDMA tablettát. A vádlott ezeket a kábítószereket 2017
júniusában történő elfogásáig több embernek értékesítette. A kannabiszt
2.000 Ft/g, az amfetamint pedig 2.500 Ft/g áron számolta el. A vádirati tényállás szerint, a vádlott többek között olyan embernek is átadott kábítószert, aki a
vádlottal rendszeres munkakapcsolatban állt és készpénz helyett a munkájával fizetett a vádlottnak, a tőle kapott kannabiszért, amfetaminért. A vádlottal
munkakapcsolatban álló férfinak, ennek révén közel 100.000 forint értékben
keletkezett jövedelme, körülbelül ebben az összegben készpénzzel nem kellett
fizetnie a vádlottól kapott kábítószerért. A vádlott a kokaint viszont pénzért
adta, ami 10.000 Ft/g áron került értékesítésre a munkájával fizető férfi részére is. Az átadásokra változó helyeken, hol Budapesten, a XXII. kerületben, a
Campona bevásárló központtal szembeni lakótelepen, hol pedig Halásztelken
került sor. 2017. június 29- én délután a nyomozóhatóság a délutáni órákban
Halásztelken, a vádlottal munkakapcsolatban álló férfival szemben intézkedett, melynek során lefoglalták tőle az övtáskájában lévő – a vádlottól vásárolt
– kábítószereket.
2.
A vádlott az utolsó alkalommal a nyomozás során nem megállapíthatóan
2017. június 29-én a XXII. kerületi szakrendelőnél adott volna át 2-2 adag kábítószert egy vevőnek, aki a feleségét kérte meg, hogy menjen el a találkozóra
maga helyett, mert nem tudott elmenni. Erre azonban már nem kerülhetett
sor, mert a nyomozó hatóság még az átadás előtt intézkedett velük szemben.
A rendőrök, a vádlottól a helyszínen történő megmotozása során, valamint
annak gépkocsijából, zokniba és tűzoltó palack alakú tárolóba rejtve, illetve -

ugyanezen a napon - a vádlottnál a tartózkodási helyén tartott házkutatás során, a fentebb megnevezett jelentős mennyiségű kábítószereket és kokaint
foglaltak le.
Megjegyzés: Ítélet várható!
Információ:

Wenk Patrícia
sajtótitkár
06 (1) 467-6266
molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/

2019. 03. 20.

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem
Ügyszám
11.B.93/2018

Sz. S.

2019. 03. 20.

8.30.

Életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi
sértés vétsége
Az ügy lényege:
A vádlott a Pest megyei település családi házában élt nehéz körülmények között férjével, anyósával és a 3 éves, illetve a cselekmény elkövetésének időpontjában egy hónap híján 1 éves kiskorú gyermekeivel, utóbbi az ügy sértettje. A vádlott férje hétköznapokon egy kertészetben dolgozott, míg felesége
otthon vezette a háztartást. Az anya 2017. szeptember 18-án a konyhafülkében
egy 30 cm átmérőjű, 15 cm magas alumínium fazékban a tűzhelyen vizet forralt. Az edény kb. félig volt megtöltve. Miután a víz forró lett, a vádlott a tűzhelyről levéve, a földre tette. Ez idő alatt a sértett kb. 4-5 méterre a szobában a
földön játszott, a másik gyermek pedig az udvaron volt. Amíg a vádlott kiment
az udvarra a fürdőkádért, a gyermek a nyitott szobaajtón keresztül a konyhafülkébe mászott és a földön levő forró vizet kidöntötte, így a teste különböző
részei megégtek. A vádlott a gyermek testéről a ruhát levágta, és a szomszédok
segítségével a gyermeket orvoshoz vitte. A sértett II. és III. fokú égési sérüléseket szenvedett, mely a teljes testfelülete 21 %-át érintette. A sérülések büntetőjogi gyógytartama ténylegesen 6-8 hétre tehető. A sérülésekkel összefüggésben a sértett halálának elmaradása az időben történt szakszerű orvosi ellátásnak tudható be. A maradandó fogyatékosság kérdésében a végállapot kialakulását követően lehet nyilatkozni a sértett személyes vizsgálata és az újabb or-

vosi dokumentációk alapján.
Megjegyzés: Előkészítő ülés és ítélet várható!
Információ:

Wenk Patrícia
sajtótitkár
06 (1) 467-6266
molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/

2019. 03. 21.

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem
Ügyszám
6.B.103/2016

M. T.

2019. 03. 21.

8.30

Jelentős mennyiségre elkövetett kábítószerkereskedelem bűntette

Az ügy lényege:
A vádlott 2015 szeptembere előtt, éveken keresztül rendszeresen fogyasztott
marihuánás cigarettát és hasist is. A nyomozó hatóság 2015. szeptember 19-én
a vádlott által használt ingatlanon házkutatást tartott és a szemle során 35 tő
kannabisz növényi egyedet, 33 db zöldes barna színű vadkender növényi
magot, 19 db cserép vadkender szártöredéket, 14 tő különálló, szárított
kannabisz növényi anyagmaradványt, 6700 gramm nedves állapotú, bruttó
össztömegű amfetamint tartalmazó fehér színű port; 7 db téglatest alakú,
„EAGLE” felirattal ellátott, összesen 7077,56 gramm bruttó össztömegű gyanta
állapotú kannabiszt foglalt le. A lefoglalt kábítószerek együttes
hatóanyagtartalma meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát,
annak 6-7 – szerese. A hatóság egyebek mellett még nyilvántartásba vett a
későbbi értékesítéséhez használatos vákuumcsomagoló doboz fóliákat, digitális
mérlegeket, valamint a kábítószerek hígításához használt vegyi anyagokat is.
Megjegyzés: Ítélet várható!

Információ:

Wenk Patrícia
sajtótitkár
06 (1) 467-6266

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. em. 524. tárgyalóterem
Ügyszám

S. Z. + 1 fő

2018. 03. 21.

9.00

Jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett
kábítószer-kereskedelem
bűntette

8.B.62/2018

Az ügy lényege:
Az I. és II. r. vádlottak a cselekmény idején mindketten fóti lakosok, baráti kapcsolatban álltak egymással. 2016 szeptemberétől – 2017 februárjáig folyamatosan, közösen termesztették, tárolták és értékesítették a kannabisz növényeket
az I. r. vádlott által lakott, kifejezetten erre a célra kialakított - fedett, körbeépített helyiségként szolgáló medencében, a szomszédos telken lévő – ugyancsak
az I. r. vádlott által használt faházban, valamint a II. r. vádlott által lakott családi
házban. A vádlottak a megtermesztett kannabiszból kinyert delta-9-THC tartalmú kábítószert (marihuánát) 800-1200,-Ft/gramm áron ismeretlen személyek
részére értékesítették, majd a befolyt hasznon egyenlő arányban osztoztak. A II.
r. vádlott az értékesítésen túl – pontosan meg nem állapítható mennyiségben maga is fogyasztott a megtermelt kábítószerből. A 2017. február 15. és október
12. napján a fenti ingatlanokon tartott házkutatások során növényeket és a
termesztéshez használt eszközöket lefoglalták. A lefoglalt kábítószerek együttes
hatóanyagtartalma 322,57 gramm, amely a jelentős mennyiség alsó határát
meghaladja, annak 269 %-a.
Megjegyzés: Ítélet várható!
Információ:

Wenk Patrícia
sajtótitkár
06 (1) 467-6266
molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu

2019. 03. 22.

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem
Ügyszám

Sz. I.

11.B.83/2018

2019. 03. 22.

08.30.

Életveszélyt okozó testi sértés
bűntette
Az ügy lényege:

1.
A vádlott a sértett barátja, a sértett a vádlottnál lakik. 2017. október 1-jén délelőtt a vádlott és a sértett egyaránt egy harmadik személy vendégeként, annak
nagykőrösi otthonában tartózkodtak, hármasban söröztek és beszélgettek. A
házigazda házban tartott légpuskáját, mely a hatályos jogszabályok szerint lőfegyvernek minősül, - erről azonban a vádlottnak nem volt tudomása – a vádlott korábban már használta, dobozokra lőtt vele célba a ház udvarán. Délelőtt
a sértett a fürdőszobába ment, a vádlott pedig elkérve a házigazdától a puskát,
lőni akart vele. A házigazda megtöltötte a légpuskát és biztosította, majd átadta a vádlottnak. A sértett ekkor lépett ki a fürdőszobából és megállt annak ajtajában. A vádlott a légfegyvert hirtelen ötlettől vezérelve kibiztosította, vállához
emelve a sértettre irányította és kb. másfél méter távolságból a sértett hasának jobb oldalába lőtt. A sértett a lövés következtében nem esett el, nem lett
rosszul, a vádlott azonban megijedt a cselekménye következményeitől és mentőt hívott, akik a sértettet kórházba szállították.

2.
A sértett sérülésének büntetőjogi gyógytartama 8 napon túli, tényleges gyógytartama 1 hónapot vett igénybe. A sérülés következtében a sértett közvetlen
életveszélyes állapotba került.
Megjegyzés: Ítélet várható!
Információ:

Wenk Patrícia
sajtótitkár
06 (1) 467-6266
molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/

